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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на
захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге, Креирање
промотивне кампање у борби против сиве економије, редни број јавне набавке
ЈНМВ/17-2016.
Питање: „Увидом у документацију у поступку јавне набавке мале вредности
''Креирање промотивне кампање у борби против сиве економије'', редни број јавне
набавке ЈНМВ/17-2016. уочили смо одређене нејасноће.
Наиме, чланом 84. став 3. Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац у
конкурсној документацији наводи, описује и вреднује критеријум и све елементе
критеријума које намерава да примени, а посебно наводи методологију за доделу
пондера за сваки елемент критеријума који ће му омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда.
Имајући у виду цитиране одредбе закона, доводи се у питање објективност у погледу
стручне оцене поднетих понуда тј. могућност да се на исти начин третирају све понуде
приликом вршења њихове стручне оцене чиме би се повредило начело једнакости
понуђача. Поставља се и питање да ли Наручилац има адекватну стручну и
компетентну комисију за предметну јавну набавку.
Такође, Наручилац је предвидео обавезне и додатне услове за учешће у јавној набавци
ЈНМВ/16.2016. у којима се не налази услов који је написан на страни 15. конкурсне
документације а који гласи: ''У оквиру овог елемента критеријума, вредноваће се
квалитет предлога слогана и кључних порука кампање, предложених канала и алата,
плана кампање и потенцијалних кризних ситуација.''
Овим захтевом Наручилац од свих понуђача захтева да на неки начин реализују део ове
јавне набавке и пре избора најповољнијег понуђача, захтевајући од понуђача да у
скраћеном року доставе слоган и план кампање што је иначе део обавеза у оквиру ове
јавне набавке и коју ће изабрани Понуђач имати могућности да реализује до септембра
месеца 2017. године.
С тим у вези молимо Наручиоца да да објашњење и изврши измену конкурсне
документације у складу са Законом о јавним набавкама“.

Одговор: У складу са захтевом за додатним информацијама и појашњењима
заинтересованог лица, Наручилац ће изменити Конкурсну документацију за јавну
набавку мале вредности - услуге, Креирање промотивне кампање у борби против сиве
економије.
Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
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